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Geachte heer/mevrouw,

Vorig jaar hebt u giften afgetrokken in uw aangifte inkomstenbelasting. Uit onderzoek blijkt dat niet
iedereen deze aftrekpost goed invult. Daarom vragen wij u om bij uw aangifte 20'13 hierop extra te letten.
In deze brief leest u welke gewone giften u mag aftrekken en wat u kunt doen als u iets wilt wijzigen in
uw aangifte.

Welke gewone giften mag u aftrekken?
U mag.gewone giften alleen aftrekken als u die hebt gedaan aan een:
r algemeen nut beogende instelling (ANBI)
o culturele ANBI
r steunstichting sociaal belang behartigende instelling (steunstichting SBBI)

Giften aan een ANBI
t1 U controleert met het programma 'ANBI opzoeken' of de instelling waaraan u een gift hebt gedaan een

ANBI is. U vinifi-cÍfpó$rarÍma vià wvwr:fëlesm giiiénst nf/gr-ften.

Giften aan een culturele ANBI
U controleert met het programma 'ANBI opzoeken' of de instelling waaraan u een gift hebt gedaan een
culturele ANBI is. U vindt dit programma via www.belastingdienst.nl/giften. ls de instelling een culturele
ANBI? Dan mag u uw gift als 'culturele gift' aftrekken en krijgt u 25To verhoging van uw afuek. Het
aangifteprogramma berekent dit automatisch.

Giften aan een steunstichting SBBI
Een steunstichting SBBI is een stichting die is opgericht om geld in te zamelen vooÍ een jubileum van'v een gewone SBBI die actief is op het gebied van sport of muziek. Er bestaan slechts enkele
steunstichtingen. In het 'Overzicht steunstichtingen' ziet u of de stichting waaraan u een gift hebt
gedaan, een steunstichting SBBI is. U vindt dit overzicht door op www.belastingdienst.nl te zoeken op'overzicht steunstichtingen'.

Let op!
Voor periodieke giften gelden andere regels. Via www.belastingdienst.nl/giften vindt u daarover meer' informatie.
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Waar moet u nog meer op letten?
Naast de hierboven genoemde eisen, gelden ook de volgende voorwaarden:
o De instelling levert u geen tegenprestatie voor de ontuangen gift.

U mag hooguit iets van weinig waarde ontuangen voor uw gift.
r U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan.

Bijvoorbeeld met bankaÉchriften of kwitanties.
o Het totale bedrag van uw giften moet meer zijn dan een bepaald bedrag, de drempel. Ook geldt een

maximumaftrek voor deze giften. De hoogte van uw inkomsten bepaalt de hoogte van de drempel en
de maximumaftrek. Het aangifteprogramma berekent dit automatisch.

Aangifte wijzigen
Hebt u al aangifte gedaan, maar wilt u nog iets wijzigen of aanvullen? \Mjzig dan de aangifte die u hebt
opgeslagen op uw computer, en verstuur deze opnieuw. \AÍrj nemen altijd de laatst verstuurde aangifte in
behandeling.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk dan op www.belastingdienst.nUaangifte. Of bel de BelastingBelastingTelefoon: 0800 -
0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
In maart is de BelastingTelefoon extra bereikbaar op vrijdag tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Hoogachtend,

de inspecteur

J.F. van de Poll
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Geachte Inspecteur van de Poll,

Hierbij wil ik U informeren dat Ik geen tussentijds standpunt wens aan te nemen op de
onder ambtseed afgegeven (en onde ede) notariële akten door de notaris.Ik heb de
belastingdienst al in 2010 uitleg gegeven in een brief van 5 januari 2010.

Giften door Mij aan de stichting en Audio-Rarities zullen op dezelfde manier als voorgaande
jaren worden opgegeven.(lees blad 5 brief onder "opmerkingen".

Hoogachtend,
J.P. van den Wittenboer.


